


                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

                                     النجاح          التردد اكبر عقبة في طريق                                                         مادة : صابر السيالي                                                   معلم ال

 
| 1     

 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : اسم الطالب 

  :الصف 

 صابر دخيل هللا السيالي  املادة:معلم 
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 مدرسة أبي دجانة املتوسطة
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 :املصطلح العلمي ملا يلي  اكتب -السؤال األول 

 

 .........................   اسئلتنا إجابةعلى   نا عملية للبحث عما يجري حولنا ويساعد هو  -1

 ................... تفسير لألشياء قابل لـ صواب والخطأ  -2

 ...................... . وم بالحقائق والقوانينتفسير صحيح مدع  لألشياء  تفسير  -3

 أجب عما يلي : -السؤال الثاني

 

 ؟ استخدم الناس الحواس للعلم ولكنها وسيلة غير دقيقة ملاذا -1

....................................................................................................................................................................... .

....................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ ملاذا يستخدم  العلماء املعارف السابقة  -2

 

............................................................................................................................ ............................................ 

 

 متى توضع النظريات ؟  -3

....................................................................................................................................................................... . 

 

 
 

 

 

 (1) ورقة عمل    

 العلم 

 الفرضية 

 النظرية 

 وتعطي مفهوم غير صحيح  ال تحدد الكميات   ألنها

 لتوقع نتائج البحث 

 بعد اختبار الفرضيات  
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 يلي : عما أجب
 

؟ذكر بعض مصادر املعلومات ا -1  

التلفاز-الراديو-األنترنت-املجالت-الصحف –الكتب  .  

 

مهارات العلمية ؟  ىأمثلة عل أعط -2  

عرف التقنية ؟ -3فرض الفرضيات –التفسير   –االستنتاج   –املقارنة   –  املالحظة  

 

كيف يتواصل العلماء في العلم ؟ -4  

 

        عن طريق الكتب 
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 :يلي امل املصطلح العلمي  اكتبالسؤال األول: 

 

                                           البحث الوصفي                 الذي يجيب على األسئلة العلمية من خالل املالحظة  -1

                                      البحث التجريبي     .لة العلمية من خالل اختبار الفرضيةالذي يجيب على األسئ -2 

بع حل املشكلة -3
َ
                                                 الطرائق العلمية                    .                                       هي خطوات تت

 تحدث ببطء شديد أو  بسرعة كبيرة  -4
ً
 أو صغيرة جدا

ً
   النموذج            0يمثل أشياء كبيرة جدا

                                                                  املتغير املستقل.                                تغير خالل التجربةهو الذي ي -5

                                                                املتغير التابع               هو العامل الذي يتم قياسه في التجربة. -6

                                                              العامل الثابت         هو الذي يبقى ثابت واليتغير خالل التجربة . -7

عامل مثل باقي العينات التجريبية وال تتعرض ألثر املتغير املستقل . -8
ُ
       العينة الضابطة         هي عينة ت

 أجب عما يلي : –السؤال الثاني 

 

 ما هي الخطوات العلمية التي يمكن من خاللها حل املشكلة ؟ -1

 النتائج  استخالص- 4اختبار الفرضيات - 3فرض الفرضيات - 2تحديد املشكلة -1

 وضح كيف اسهمت التقنية الحديثة في تغيير طريقة عمل الناس؟   -2

 املراض. فيه كما أن تطور التقنية اسهم في عالج الكثير من  اكثر راحة وأضافت لها املزيد من التر   النسانجعلت حياة ا

 (3) ورقة عمل    
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 :املصطلح العلمي ملا يلي  اكتب : السؤال األول 
 

 الزلزال                  .                       اهتزاز ارض ي سريع بسبب تصدع الصخور  -1

 

 الصدع العادي                 .                       تعرض الصخور إلجهاد) شد (  ناتج عن  -2

 جانبي الصدع ال                          .           تعرض الصخور إلجهاد)قص( ناتج عن  -3

 

 الصدع العكس ي                                   .  تعرض الصخور إلجهاد)ضغط(  ناتج عن  -4

 

 بؤرة الزلزال                                                   . نقطة بداية الزلزال وتحرر الطاقة -5

 

 املركز السطحي    .                النقطة التي تقابل بؤرة الزلزال على سطح االرض -6

 

 : اكمل خريطة المفاهيم التالية بما تراه مناسب  -السؤال الثاني
 

 الموجات الزلزالية

 (4) ورقة عمل    

 السطحية
 الباطنية 

 ثانوية  ةأولي  



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

   

 

 

 
 

 : اكتب املصطلح العلمي ملا يلي  -السؤال األول 

 
                                                            .........................................     ةتسجيل املوجات الزلزاليخدم ل جهاز يست -1

                                                          ........................................ .               0يستخدم لقياس قوة الزلزالجهاز  -2

                                                             ........................................       .    0يستخدم لقياس شدة الزلزالجهاز  -3

                ........................................0موجات بحرية ناتجة عن الزلزال وتسبب دمار كبير -4

 :  يليأجب عما  –السؤال الثاني 

 
 طرق للوقاية من الزالزل ؟   3اذكر   -1
 ء الثقيلة في الرفوف املنخفضة  وضع األشيا- 1

 التأكد من أن الفرن الذي يعمل عللى الغاز امن دائما. - 2

اقبة كوابل الكهرباء- 3  مر

 لزالزل ؟ا توقع حدوثماذا ُيستفاد من   -2

  المباني وبالتالي سالمتهم . إخالءيساعد الناس على 

 (5) ورقة عمل    

 السيزموجراف         

 تر ريخ           

 ميركالي             

 التسونامي       



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 
 

 

 

 : : اكمل الفراغ بما تراه مناسبالسؤال األول    

                         هو املكان الذي تخرج منه املاجما و األبخرة والغازات...............................  -1

                          .                   الصخور املنصهرة في باطن األرض............... هي .................. -2

 ى .............................. من فوهة البركان تسم املاجما عندما تخرج  -3

 ... ............................... الصخور و الالبة املتصلبة الخارجة لألعلى من فوهة البركان ىتسم    -4

   ........................................يكون ثوران البركان قوي إذا كانت الالبة  -5

 .................................... يكون ثوران البركان ضعيف إذا كانت الالبة  -6

 

 قارن بين الالبة البازلتية والالبة الغنية بالسليكا ؟ –السؤال الثاني  

 ن + سليكون ) ويكون ثوران البركان  الغنية بالسليكا : تحتوي على نسبة عالية من السليكا ( أكسجيبة ال لا

 قوي . 

 االلبة البازلتية : تتكون من الحديد واملغنسيوم وكمية قليلة من السليكا ويكون ثوران البركان ضعيف . 

 

 

 

 

 

 (6) ورقة عمل    

 البركان     

 الماجما    

 بةال     

 المقذوفات الصلبة   

 غنية بالسليكا     

 بازلتية     



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 

 اكمل الجدول التالي بما تراه مناسب : -السؤال األول 
 

 

 مثال  نوع الالبة ثورانه شكله البركان

كبير وله جوانب قليلة  حجمه  الدرعي

 االنحدار

 

.......... 

       

 بازلتيه       

 

 ............. 

 حرة البرك  ...................  قوي    صغير وجوانبه منحدرهحجمه  املخروطي 

 متوسط  حجمه  كب املر 

على شكل جبال حادة  

 الجوانب شديدة االنحدار

 

 ............ 

 

  

 غنية بالسليكا   

 

 ............ 

 حرة رهط  ....................  ضعيف بازلتيةهضاب  ثوران الشقوق 

 

 

 (7) ورقة عمل    

 حرة ثنيان  قوي 

 غنية بالسليكا 

 متوسط 

 ي قو
 جبل القدر 

 بازلتيه    



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 :  اكمل الفراغ بما تراه مناسب  -السؤال األول 

 

   و ...........................   األرضيةالقشرة   الغالف الصخري نطاق صلب مكون من  -1

 تنص نظرية الصفائح على ......................................................................................................  -2

 ...................................يوجد طبقة لدنة في أعلى الستار تسمى  -3

 .......... ...............حوالي   خري الغالف الصسمك  يبلغ   -4

 ..................................... تسمى الحدود الفاصلة بين الصفائح   -5

 

 .................................................... ينتج عن حركة الصفائح  -6

 

 قارن بين حدود الصفائح املتقاربة واملتباعدة والجانبية ؟  -السؤال الثاني

 

 حدود جانبيه )تحويلية(  حدود تباعد          حدود تقارب          وع الحدودن

 انزالق              شقوق             صادم ت                            ينتج عنها

  

        اتجاه   

 حركة    

 الصفائح 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال     

 

  

 (8) ورقة عمل    

 أعلى الستار 

 الصخري مقسم إلى قطع تسمى صفائح الغالفن ا

 عالمائالغالف 

 كلم  100

 حدود الصفائح 

 الزالزل والبراكين

نحو بعضها  

حركة  مكونة

 مناطق الطرح 

مبتعدة عن  

مكونة   بعضها

 حفر اإلنهدام

 تتحرك الصفائح 

  بمحاذاة بعضها

 البعض      

 الزاللزل ثوران الشقوق  البراكين المركبة 



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

  

 

 

 

 :  فيما يلي بين القوسين اكتب كلمة صح أو خطأ  -السؤال األول 

 (       خطأ)                                             تشكل البراكين عادة عند حدود الصفائح الجانبيةت -1

 (          صح )         جزر هاواي تشكلت في وسط صفيحة املحيط الهادي بسبب الزالزل       -2

 (         صح )           خالل دراسة املوجات الزلزاليةالعلماء إلى معرفة الكثير عن باطن األرض من  توصل  -3

 :  ناسبتراه م بما  الفراغ  كملا – السؤال الثاني

 والبقع الساخنة.    املتباعدةو  املتقاربة حدود الصفائح  تتشكل البراكين عند  -1

 الناري  يسمى حزام البراكين الذي يحيط باملحيط الهادي بالحزام  -2

 لساخنة االبقع بسبب   جزر هاواي في وسط صفيحة املحيط الهاديتكونت  -3

 

 ؟ سبب حركة الصفائحما  -السؤال الثالث 

 

 أن مادة الستار يتم تسخينها   هناك العديد من الفرضيات حول مصدر الطاقة املحركة للصفائح ومنها

 سفل مكونة تيارات الحمل الحراري في  على ثم تبرد وتنزل ال فتقل كثافتها وتصعد أل  األرضبواسطة لب  

 باطن األرض. 

 

 

 

 

 (9) ورقة عمل    



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 
 

 

 

  

 ثانيةالوحدة ال  

 

 ثانية الوحدة ال 



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 
 

 

 : املصطلح العلمي ملا يلي   اكتبالسؤال األول:  

 

 .......................................... .................إلى طاقة نقل املواد عبر الغشاء البالزمي دون الحاجة -1

 ........................... ........................................... ة في وجود الطاقةنقل املواد عبر غشاء الخلي -2

 ................ ........................................................ حالة يتساوى فيها عدد الجزيئات في جانبين -2

 النتشار ا  انتقال الجزيئات من األماكن ذات التركيز املرتفع إلى األماكن ذات التركيز املنخفض-3

 سموزية الخاصية األ  ك جزيئات املاء داخل الخلية وخارجها عبر الغشاء البالزميتحر  -4

 الغشاء البالزمي االختيارية النفاذية  بخاصية يمتاز  -5

 أجب عما يلي : -السؤال الثاني

 

 ؟  أنواع النقل السلبيماهي  -1

 االنتشار  1

 الخاصية األسموزي  2

 األنتشار املدعوم  3

 ؟ في الخلية سلبي والنقل النشطقارن بين النقل ال  -2

 

 النقل النشط                       النقل السلبي                           

 ع ملرتقا للتركيز  ملنخفضايكون من التركيز  املنخفض للتركيز  رتفع ملايكون من التركيز 

 قةطا  لك البروتينات الناقلة  تسته طاقة    ناقلةال تستهلك البروتينات ال

 

 فسر شعورك بالعطش بعد تناول طعام مالح ؟  -3

 عام خروج املاء من الخاليا , وما نشربه من ماء هو ما يعوض هذا النقص في الجسم . تسبب زيادة امللح في الط 

 (10) ورقة عمل    

 النقل السلبي 

 النقل النشط  

 االتزان



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 :  يلي  امل  املصطلح العلمي   اكتبالسؤال األول:  

 ة البلعم                  إحاطة املواد الغذائية بالغشاء البالزمي لتتمكن من الدخول للخلية. -1

 الخلوي  اإلخراج                    إحاطتها بالغشاء البالزمي. خراج الفضالت من الخلية عبر إ -2

 عمليات األيض                         .     فاعالت الكيميائية التي تحدث داخل الجسمجميع الت  -3

 األنزيمات      مواد كيميائية داخل الجسم تساعد على سرعة التفاعالت الكيميائية داخل الجسم.     -4

 أجب عما يلي  -سؤال الثانيال

  

 لضوئي البناء ا   

 

 التنفس الخلوي    

 

 التخمر        

   

 مصدر الطاقة         

  

 الطعام )الجلوكوز( 

 

 الطعام )الجلوكوز( 

               

 

 املواد املتفاعلة        

 

  ثاني أكسيد الكربون  -ماء 

 طاقة -

 

 

 أكسجين   -جلوكوز 

 

 أكسجين   -جلوكوز 

 

 

 املواد الناتجة        

 

 سجين  أك -جلوكوز 

 

  - ثاني أكسيد الكربون  -ماء 

 طاقة

 

كحول أو   – ثاني أكسيد الكربون  -

 حمض اللبن 

 

 (11) ورقة عمل    

    حدوثه     

 الشمس ضوء 

 سيتوبالزم ال مليتوكندرياا-السيتو بالزم  الخضراء  البالستيدات



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 : يلي  امل  املصطلح العلمي   اكتبالسؤال األول:  

 

 دورة حياة الخلية                  . لخلية التي تمر بها ا  أو األطوار  املراحل -1

 تساوي االنقسام امل              متماثلتين.             انقسام الخلية إلى خليتين-2        

 الطور البيني     ر جزء من دورة حياة الخلية. غرق اكبالطور الذي يست - 3      

 الكروماتيد                      الكروموسوم املتضاعف.                              -4

 ئيالطور االستوا       طور تصطف فيه الكروماتيدات في منتصف الخلية. -5

 االنقسام املنصف  يحدث في الخاليا التناسلية فقط بهدف تكوين األمشاج -6

 أجب عما يلي : –السؤال الثاني 

 

 ؟ لية أهمية انقسام الخ وضح -1

 

 ض الخاليا التالفة تعوي              التكاثر  .     النمو          

 

 عدد مراحل االنقسام املتساوي ؟ -2

 االنفصالي    الطور                               تمهيديالطور ال

 الطور النهائي                             ستوائيالطور اال 

 

 

 (12) ورقة عمل    



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

  

 

 : ل : اكمل الفراغ بما تراه مناسبالسؤال األو 

 

 هو عملية إنتاج الكائن الحي ألفراد جديدة من نفس نوعه .   التكاثر  -1

 

 جنس ي ال  و  جنس ي  أنواع التكاثر   -2

 

 الكائن الحي بمفرده .  عملية يقوم بها  التكاثر الجنس ي   -3

 

 ال جنس ي باالنقسام املتساوي   تكاثر الكائنات وحيدة الخلية حقيقية النواة ت  -4

 

 باالنشطار  حقيقية النواة تتكاثر غير الكائنات وحيدة الخلية   -5

 

 

 ماهي اشكال التكاثر الالجنس ي في:  السؤال الثاني :

 تبرعم ) درنات (     البطاطس -1

    تبرعم        يدرااله -2

    السيقان العرضية  الفراولة -3

 التجدد     نجم البحر   -4

 

 

 

 

 (13) ورقة عمل    



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 : املصطلح العلمي ملا يلي  اكتب  :  السؤال األول 

 

                                                        ةبويضأما الخلية التناسلية املؤنثة تسمى    حيوان منوي  خلية التناسلية املذكرة تسمى ال -1

 جوت الزيكرة مع الخلية التناسلية املؤنثة تسمى خلية التناسلية املذ دماج ال ان عملية  -2

 جنسيةو   جسمية   خاليا الجسم نوعين -3

 وتنقسم انقسام متساوي . الكروموسومات  خاليا تحتوي على أزواج متماثلة منهي   الخاليا الجسمية  -4

 ف عدد الكروموسومات في الخاليا الجسمية تنقسم انقسام منصف  خاليا تحتوي على نصهي   يا الجنسيةخال ال -5

 23أما عددها في الخاليا الجنسية 46عدد الكروموسومات في الخاليا الجسمية  -6

 مت    كروموسوم  46خلية في اإلنسان تحتوي على  السؤال الثاني:
ً
 قارن بين انقسام هذه الخلية انقساما

ً
 وانقسامها انقساما

ً
ساويا

 وذلك في الجدول اآلتي من حيث:  امنصف

 انقسام منصف             انقسام متساوي             

   عدد الخاليا الناتجة 

   ات في الخاليا الناتجة. عدد الكروموسوم

   مكان الحدوث 

 (14) ورقة عمل    

2 4 

46 23 

  نسيةيا الجالخال يا الجسمية الخال



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 الفراغ بما تراه مناسب :  اكمل   -السؤال األول  

1- DNA    سجين. الحمض النووي املنقوص األك مركب كيميائي يسمى 

 السيتوسين  ويرتبط الجوانين مع ثايمين ال  فواعد نيتروجينية يرتبط األدنين مع  4من  DNAيتركب الـ   -2

 البروتين  ملفوفة حول كرة من   DNAطويلة من   ةيتركب  كل كروموسوم من سلسل -3

 من سلسلة مكونة من مئات اآلالف من األحماض األمينية .  البروتينيتركب  -4

 مسؤول عن تصنيع بروتين ما .  DNAجزء من    الجين  -5

 .    DNA   انحراف أثناء نسخهي       الطفرة الوراثية -6

 كأنزيمات وتعمل األنسجة من أهمية البروتينات أنها مسؤولة عن الصفات املختلفة للشخص و تدخل في بناء -7

 األشعة السينية و املواد الكيميائية و التعرض الزائد ألشعة الشمسملسببة للطفرات مل ا العوا -8

 

            DNA               RNA 

 لسلة واحدة س         سلسلتان           عدد السالسل 

خماس ي الكربون منقوص   نوع السكر 

 األكسجين 

 خماس ي الكربون      

األحرف املمثلة للقواعد  

 النيتروجينية 

A –T- G – C         A –U- G – C         

 السيتوبالزم          النواة               مكان وجوده في الخلية 

 (15) ورقة عمل    

 :  اكمل الجدول التالي-

 



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :
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 املكرمة ةدارة التعليم بمك إ     

 مدرسة أبي دجانة املتوسطة        

 

 

 

 ال األول : ما هي نتائج الطفرات ؟ السؤ 

 

 الطفرات قد تسبب تغير في صفات  املخلوق الحي أو تشوهه أو موته.

 

 السؤال الثاني : اكمل الفراغ بما تراه مناسب : 
 

 النواة توجد الجينات في  -1

 

 السيتوبالزماملوجودة في  بوسوماتلراي ا يتم صنع البروتينات في  -2

 

 RNA   يتم نقل شفرة التصنيع من النواة إلى الرايبوسومات عن طريق -3

 

4- RNA ة طبق األصل من  نسخDNA  . 

 

 الخاليا الجنسية في إذا حدثت ال تؤثر الطفرة التي تحدث في أحد األبوين على األبناء اال  -5

 

 ؟  RNAالسؤال الثالث : ما هي أنواع الحمض النووي  
 

 mRNA املراسل -1

 

 tRNA الناقل   -2

 

  rRNA الرايبوسومي   -3

 (16) ورقة عمل    



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :
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 : يملا يلاملصطلح العلمي  : اكتبالسؤال األول  

                                                                        الوراثة ء إلى األبناء   نتقال الصفات الوراثية من اآلباا -7

                                                                  األليل عن نقل الصفات الوراثية.   ولةاملسؤ أزواج الجينات  -8

                            علم الوراثة دراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء -9

                                صفة هجينة يحمالن صفتين متضادين نجينييصفة نتجت من تالقي   -10

 ما يلي:  أكمل  -السؤال الثاني 

 مندل م درس علم الوراثة هو العالم لأول عا-1

 طويلة و قرون خضراء ساق  لة الصفات السائدة في نبات البازالءمن أمث -2

 ساق قصيرة و قرون صفراء ة الصفات املتنحية في نبات البازالءمن أمثل-3

 

 : قارن بين    – السؤال الثالث 

 

 ؟  الصفات النقية والصفات الهجينة  -    2                                                    الصفات الوراثية والصفات املكتسبة ؟       -1

 

 

 

 

 (17) ورقة عمل    

تنتقل من جيل   الصفات الوراثية:

 اآلباء إلى جيل األبناء. 

 

قل من جيل   ال تنت الصفات المكتسبة:

 اآلباء إلى جيل األبناء. 

الجينان المتقابالن  الصفة النقية :

 متماثالن

 

الجينان المتقابالن  الصفة الهجينة :

 غير متماثلين 



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :

 

                ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يلي :  املاملصطلح العلمي  اكتب   -السؤال األول 

 الجين السائد الذي يساعد على ظهور صفة وراثية بصفة مستمرة.                 الجين -7

 املتنحي   الجين       ظهور صفة وراثية أو اختفائها.                  عن عدم  املسئول  الجين -8

 الصفة السائدة              الصفة التي تظهر في كل األجيال عند التزاوج املختلط .                 -9

 الصفة املتنحية                    الصفة التي ال تظهر في كل األجيال عند التزاوج املختلط .        -10

 أجب عما يلي : السؤال الثاني:

 

 قارن بين الطراز الجيني والشكل املظهري ؟  -1

 .  شفرة مكونة من حروف تدل على الجينات املتقابلةالطراز الجيني : 

 الصفة التي تظهر في الخارج الناتجة عن الطراز الجيني. الشكل املظهري : 

ها وضح احتمال ظهور نباتات بذور  باستخدام مربع بانيتyyائد على اللون األخضرسYY)لبازالء اللون األصفر للبذور ) في نبات ا -2

 ؟ صفراء عند تلقيح النباتين

     Y         Y  

    Yy         y Y   y       

     Yy         Yy         y 

 

 ؟  bbمع  قطة شقراء  BBالجينات  ماثلزاوج قط أسود متباستخدام مربع بانيت وضح احتمال والدة قط بشعر أسود عند ت

 

     B         B  

    Bb        b B   b       

     Bb         Bb        b 

 

 (18) ورقة عمل    

 )هجين سائد(   أصفر   100%

    أخضر صفر % 

الحظ أن الحرف الكبير يمثل الجين  

السائد وبالتالي ال تظهر الصفة  

 . األخضر( ) اللون املتنحية 

ال حظ أن اللون األصفر 

سائد على اللون   للبذور 

 األخضر.

 للقرونواللون األخضر  

 .   اللون األصفرسائد على 

 )هجين سائد(  أسود  100%

    أشقر صفر %  

الحظ أن الحرف الكبير يمثل الجين السائد وبالتالي ال تظهر  

 .ن األشقر( ) اللو الصفة املتنحية 



                                                                   
                                                                                                         

                            
 

 :......................................................... اسم الطالب        : العلوم    المادةالصف الثالث المتوسط                الصف :
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 عزيزي الطالب : 
 

ارفق املطويات في بداية كل فصل وخرائط املفاهيم 

بعد هذه معلمك   منك ما يطلبه انجازاتك و   وجميع

 جاح الورقة تمنياتي للجميع بالتوفيق والن


